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⇓فى البدایة یوجد ھنا شرح كامل مفصل عن األزمنة :-

Theاألزمنة Tensesتفصیلىشرحاالنجلیزیةاللغةفي
مبسط

⇓وھنا شرح لكل زمن :-

The(المستمرالتامالمستقبلزمن Future Perfect
Continuous tense(

The(المستمرالمستقبلزمن Future Continuous
Tense(

زمن المستقبل التام (االستخدام والصیغة واألمثلة) شرح
تفصیلى

زمن المضارع التام المستمر (تكوینھ -استخدامھ-السؤال
والنفى واألثبات)مع أمثلة

زمن الماضي التام (تكوینھ-استخدامھ-السؤال والنفى
واالثبات) مع أمثلة

زمن الماضي التام المستمر (تكوینھ-استخدامھ-األثبات
والسؤال والنفى) مع أمثلة
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زمن المستقبل البسیط (تكوینھ-االستخدامات-السؤال والنفى
واالثبات )مع أمثلة

زمن الماضي المستمر (تكوینھ-الكلمات
الدالة-االستخدامات-السؤال-النفى) مع أمثلة

Theالبسیطالماضيلزمنشرحأفضل Past Simple
Tense

شرح زمن المضارع المستمر (تكوینھ – السؤال – النفى –
االثبات ) مع جمل توضیحیة

زمن المضارع البسیط (تكوینھ -الكلمات الدالة -النفى واالثبات
والسؤال) مع أمثلة

زمن المضارع التام ( تكوینھ-الكلمات
الدالة-االستخدامات-السؤال-النفى) مع أمثلة

العبارات الشائعة فى االفالم االجنبیة مع الترجمة

نقدم لكم في ھذا المقال  عبارات شھیرة من األفالم االجنبیة.

في ھذا المقال جمعنا لكم عبارات شھیرة من األفالم العالمیة التى یتذكرھا

المشاھد دائماً.

what are you Thinking about?
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بم تفکر

What are you waiting for?

ماذا تنتظر

Hold your horses!

اكبح جماح نفسك

Don't make me beg!

ال تجعلنى أتوسل إلیك

you give me hope

انت تمنحى األمل

who're These  People?

من ھؤالء الناس؟

What's the difference?

ما ھو الفرق؟

There's no difference.

لیس ھناك فرق.



wake her up!

أیقظھا!

They're all depending on me

كلھم یعتمدون على.

I don't mean to intrude.

ال أقصد التدخل

Just ask him.

فقط اسألیھ

I got sidetracked

لقد تشتت - لقد أنشغلت

What do you want to hear?

ماذا ترید ان تسمع؟

Let's be realistic

لنكن واقعیین

you're on the right track.



أنت على الطریق الصحیح.

what are you gonna do about it?

ماذا ستفعل حیال ذلك؟

well said

احسنت القول

I'm a light sleeper.

نومى خفیف.

Rise and shine!

استیقظ - انھض وكن نشیط

It's in the bag

ذلك مضمون

And vice versa.

والعكس صحیح.

عبارات من أفالم باللغة اإلنجلیزیة مع الترجمة

I can't take it anymore.



أنا غیر قادر على تحمل ذلك بعد اآلن.

save your breath!

وفر كالمك!

It's about time ....

آن اآلوان ....

I'm begging you.

أتوسل إلیك.

That's The difference between you and me

ھذا ھو الفرق بیني وبینك

I'm depending on you.

أنا أعتمد علیك.

It's nice to have you here.

من الجمیل أن تكون ھنا.

Just do as I say

فقط افعل كما اقول



Leave it to me!

اترك االمر لى!

Get out of my sight.

اغرب عن وجھى

shame on both of you.

عار على كالكما.

How was your first day of school?

كیف كان یومك األول في المدرسة؟

If I may be so bold

لو سمح لى أن أتجرأ

Don't be sorry!

ال تتأسف!

It'll be over soon.

سوف ینتھي قریبا.

Why didn't I Think of That?



لماذا لم أفكر في ذلك؟

عبارات عن األفالم باالنجلیزي مترجمة

you will do as you are told.

ستفعل ما قیل لك.

No risk, no reward

ال مكافأة بغیر مجازفة

sorry to disturb you.

آسف إلزعاجك.

won't you sit down?

ألن تجلس ؟

I was afraid you weren't coming.

كنت خائًفا اال تاتى

Am I talking too much ?

ھل أتحدث كثیرا؟

It slipped my mind.



نسیت - راحت عن بالى.

The bottom line is, .....

خالصة القول ھي .....

Is This seat taken ?

ھل ھذا المقعد محجوز ؟

for no reason at all.

بدون أي سبب على اإلطالق.

No wonder you're upset.

ال عجب أنك مستاء.

How would you like to the Pay?

كیف ترید أن تدفع؟

Can I make a suggestion ?

یمكنني تقدیم اقتراح ؟

I'm not in the mood.

أنا لست في مزاج جید.



I'm sorry for interrupting.

أنا آسف على المقاطعة.

way to go.

أحسنت صنعا.

That's all I know.

ھذا كل ما اعرفھ.

I don't Know where he is.

أنا ال أعرف أین ھو.

How do I get out of here

كیف أخرج من ھنا

you're supposed to Knock.

یفترض بك أن تطرق الباب.

Until further notice.

حتى إشعار آخر.

Truth be told.



الحق یقال

A little bird told me Sigil wat

أخبرتنى العصفورة

Keep your chin up!

كن متفائال!

What made you change your mind?

ما الذي جعلك تغیر رأیك؟

I didn't do it on purpose.

لم أفعل ذلك عن قصد.

what's so funny?

ما المضحك في ذلك؟

How are you feeling today ?

كیف تشعر الیوم ؟

Don't beat around the bush!

ال تلف وال تدور.



you have to learn to say no.

علیك أن تتعلم أن تقول ال

I can't wait any longer.

ال استطیع االنتظار أكثر من ذلك.

There's no need to be afraid.

ال داعي للخوف

Never have never will.

عمره ماحصل وعمره ما ھیحصل

I'll catch up with you Later.

سألتحق بك الحًقا.

Thank you for what you're done.

شكرا لك على ما فعلتھ.

I want to Thank you all for coming.

أرید أن أشكركم جمیًعا على حضوركم.

He taught me everything I know.



ھو علمني كل شيء أعرفھ.

I just came from work.

لقد جئت للتو من العمل.

Did you find what you were Looking for?

ھل وجدت ما كنت تبحث عنھ؟

Why are you avoiding me?

لماذا تتجنبني؟

I'm sick of you.

أنا قرفت منك.

watch your mouth

انتبھ لكالمك

Don't Provoke me, ok?

ال تستفزوني ، حسناً؟

your wish is my command

طلباتك أوامر.



you remind me of me.

أنت تذكرني بي.

Does anyone else have any Questions?

ھل لدى أي شخص آخر أي أسئلة؟

stop acting like a baby.

توقف عن التصرف كطفل رضیع.

I'm disappointed in you

اشعر بخیبة أمل فیك

Don't take me for a fool

ال تعملنى على أنى غبى

Don't take it to heart!

ال تأخذ األمر على محمل الجد!

It's all down to you.

كل ھذا یعود إلیك - كل ھذا بسببك

someone is here to see you.



شخص ما ھنا لرؤیتك.

This is unbearable.

ھذا ال یطاق.

It's gonna be an unbearable day.

سیكون یوًما ال یطاق.

That sounds good .

ھذا یبدو جیدا .

عبارات انجلیزیة من األفالم مترجمة

Love means never having to say you’re sorry

الحب یعني أنھ یجب علیك أّال تعتذر أبًدا

They may take our lives, but they’ll never take
our freedom

قد یأخذون حیاتنا، لكنھم لن یأخذوا أبًدا حریتنا

When you realize you want to spend the rest of
your life with somebody, you want the rest of
your life to start as soon as possible



عندما تدرك أنك ترید قضاء بقیة حیاتك مع أحدھم، فإنك ستتمنى أن
یبدأ ھذا الباقي اآلن

You complete me

أنت تكملني

You make me want to be a better man

جعلتني أرید أن أصبح رجالً أفضل

Nobody’s perfect

ال یوجد أحد كامل

Gentlemen, you can’t fight in here! This is the
war room!

أیھا السادة، ال یمكنكم االقتتال، ھنا ھذه ھي غرفة الحرب!

I don’t want to survive. I want to live.

ال أرید فقط أن أبقى على قید الحیاة، أرید أن أعیش

I’m the king of the world

أنا ملك العالم

Why so serious?



لَم الجدیة؟
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